สนุกกับการ “นั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเลื่อนลาก สุ นัขฮัสกี”้ เปิ ดประสบการณ์ อนั แปลกใหม่ กบั การนั่ง
“เรื อตัดนา้ แข็ง ICE BREAKER” พร้ อมว่ ายนา้ ในทะเลนา้ แข็ง ขับ “สโนว์ โมบิล” ตะลุยทุ่งหิมะ
“นั่งเลื่อนลากจับปูยกั ษ์ ” สั มผัส เซาว์ น่า แบบต้ นตาหรับชาวฟิ นแลนด์ พักดี ทานดี เหมือนเดิม
*** ออกล่าแสงเหนือโดยคนขับรถท้ องถิ่นทีช่ านาญเส้ นทาง ***
ห้ องพัก GLASS IGLOO มีเครื่ องปรับอุณหภูมใิ ห้ อบอุ่น อุณหภูมจิ ะอยู่ประมาณ 20-25 องศา เราจัดห้ อง GLASS
IGLOO ให้ ลูกค้ าทุกปี ลูกค้ าทุกคนชอบมากๆ และตั๋วเรื อตัดนา้ แข็งแน่ นอน 100%

ออกเดินทางวันที่

09-17 เม.ย. 2563
(กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันพฤหัสฯที่ 9 เม.ย.63(1) สนามบินสุ วรรณภูมิ – เฮลซิงกิ
06.00
08.55
15.15

ค่า

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาท์ เตอร์ G
สายการบินฟิ นแอร์ โดยมีเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finnair เทีย่ วบินที่ AY142
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ / นาท่ านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง และรับสั มภาระแล้ วจากนั้นนาท่ าน
ชมกรุ งเฮลซิ งกิ นครหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ซ่ ึ งเป็ นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนี ย ม จากนั้นพาชม “จั ตุรัส
รัฐสภา” Senate Square ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI หรื อระดับใกล้เคียง
วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย.63(2)
เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์ หิน – อิวาโล่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

……
16.40
18.20
ค่า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชมรอบกรุ ง “เฮงลซิ งกิ” ซึ่ งมีสถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซี ย เจ้าของสมญานาม
“ธิดาสาวแห่ งทะเล บอลติก ” แล้วนาท่านเข้าชม “โบสถ์ หินเทมเปอเลียวคิ
โอ” Temppeliaukio Church ที่ ส ร้ างขึ้ นโดย การขุดเจาะในซอกหิ นแกรนิ ต
ขนาดมหึ มา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่ งนี้ จะมีรูปร่ าง
คล้ายจานบิ น โบสถ์ซ่ ึ งออกแบบโดยสองพี่ น้องตัวโมและติ โม ในปี ค.ศ.
1969 มี ก ารตกแต่ งแบบทัน สมัย พร้ อมระบบเสี ยงที่ ดี ต่ อจากนั้น เยี่ย มชม
วิหาร Uspensky ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “อนุ สาวรี ย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ ผูแ้ ต่งเพลงฟิ นแลนเดี ยที่ สวนสาธารณะเวลล์ นา
ท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะเป็ นตลาด
ย่านใจกลางเมืองที่ ขายของที่ระลึ กแก่นักท่องเที่ ยว แหล่งขายปลานานาชนิ ด
อาหารผลไม้ และดอกไม้ แ ล้ ว ยัง เป็ นที่ ต้ ัง สถานที่ ส าคัญ อาทิ ท าเนี ย บ
ประธานาธิ บดี, ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่
สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรี ยงรายไปด้วย สิ นค้า
ดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิ น
หรื อห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
ได้ เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ
ออกเดินทางสู่ เมืองอีวาโร โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY605
เดินทางถึงสนามบินอิวาโร // จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองอิวาโร่
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคา

พักที่:
HOTEL IVALO หรื อระดับใกล้เคียง
วันเสาร์ ที่ 11 เม.ย.63 (3)
อิวาโล่ – เคิร์คเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล
กิจกรรมจับปูยกั ษ์ – KING CRAB SAFARI
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางข้ ามพรมแดนนอร์ เวย์ สู่ เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes) เดินทางโดยรถโค้ช ตะลุยทุ่งหิ มะ อันขาว
โพลน ชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็ นน้ าแข็งสู่ ประเทศนอร์ เวย์ ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถานี King Crab Safari ปรับโหมดร่ างกายเข้าสู่ การตะลุยหิ มะ ทางบริ ษทั ได้จดั เตรี ยม
อุ ป กรณ์ ก ัน หนาว ถุ ง มื อ ร่ อ งเท้า ตะลุ ย หิ ม ะไว้ใ ห้ ก ับ ทุ ก ท่ า น โดยมี
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ท ้องถิ่ น) คอยดู แลให้ค าแนะนา จากนั้นนาท่ านนั่งรถ
เลื่อน ที่ลากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ ทอ้ งทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็ นน้ าแข็ง
ในช่ วงฤดู ห นาวสู่ จุด จับ ปู ย กั ษ์ Red King Crab หรื อ ปู ย กั ษ์เป็ นสั ต ว์
เศรษฐกิ จที่ สาคัญของประเทศนอร์ เวย์ แต่ล่ะตัวจะมี น้ าหนักประมาณ
10-13 กิ โลกรัม ส่ วนขา ที่ ยาวที่ สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่ เดี ยว ไกด์
ท้องถิ่ นจะแสดงกรรมวิธีการจับปู ให้ทุกท่ านดู และให้ทุ กท่านได้ล อง
สัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนาปูที่จบั ได้มาปรุ งเป็ นอาหารให้ทุกท่านได้
ทานอย่างจุใจ (บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ +นา้ จิม้ ซีฟู๊ดจากเมืองไทย) ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
บริการอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั

พักที่:
SCANDIC HOTEL KIRKENES หรื อระดับใกล้เคียง
วันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย.63(4)
เคิร์คเนส – อินารี – ขับรถสโนโมบิล – ซาร์ ริเซลก้า
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินารี เมืองเล็กๆ ในเขตแลปแลนด์
เป็ นพื้นที่ ครอบคลุ มดิ นแดนดั้งเดิ มตอนเหนื อของฟิ นแลนด์
นอร์ เวย์ และสวี เดน รวมถึ ง บางส่ ว นของประเทศรั ส เซี ย
ตั้งอยูเ่ หนื อเส้นขั้วโลกเหนื อ (Arctic Circle) ที่ถูกกาหนดไว้ที่
ละติ จู ด 66 องศาเหนื อ ซึ่ งอยู่ท างตอนเหนื อ ของประเทศ
ฟิ นแลนด์ ชม “ทะเลสาบอินารี ” แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ และ
ที่ อยู่อาศัยของชนพื้ น เมื องชาวซามิ นาท่ านออกเดิ นทางสู่
เมื องซาร์ ริเซลก้า เมื องเล็ กๆ ที่ ต้ งั อยู่ในเขตแลปแลนด์ ของ
ประเทศฟิ นแลนด์

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่ งความสุ ขกลางหิมะ ให้ คณะเปลี่ยนชุ ดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้ วย
ชุ ดเทอร์ มอล รองเท้ าบู๊ ต ผ้ าพันคอ ถุ งมื อ และหมวกกันน็ อก จากนั้นฟั ง
คาแนะนาการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุ ดอาร์ กติกสโนว์ ซาฟารี Arctic
Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow
Mobile หรื อ เจ้า ตี น ตะขาบติ ด สกี โลดแล่ น ไปตามทุ่ ง หิ ม ะ ลัด เลาะป่ า
น้ าแข็ง ผ่านชมทัศนี ยภาพของหิ มะกว้างไกลสุ ดสายตา*** ขับสโนโมบิล
คัน ละสองท่ า น หากต้อ งการขับ คนเดี ย วจ่ า ยเพิ่ ม ท่ า นล่ ะ 8,000 บาท
****** มีชุ ดกันหนาว ถุ งมื อ หมวกนิ รภัย และรองเท้ าลุยหิ มะเตรี ยมไว้
บริ การทุกท่ าน ***จากนั้นนาท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนี ยมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึก ตามอัธยาศัยเดิน
ทางเข้าที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
HOLIDAY CLUB SAARISELKA / หรื อระดับใกล้เคียง
วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย.63(5) ซาร์ ริเซลก้า – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส
ฟาร์ มกวางเรนเดียร์ – นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – ล่าแสงเหนือ
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นเส้น
อาร์ กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอนั เส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนื อกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และ
เป็ นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชม “หมู่ บ้ านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่ งชาวฟิ นแลนด์ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ลุ ง
ซานตาคลอสผูใ้ จดี ให้ท่ านได้ถ่ ายรู ป คู่กบั ลุ งซานต้า และท่านจะได้มี
โอกาสส่ ง โปสการ์ ด ให้ เพื่ อนๆ ของท่ า นจากตู ้ไ ปรษณี ย ์ข องซานต้า
พร้ อ มถ่ า ยรู ป กับ พาหนะของซานตา คลอส พร้ อ มสนุ ก กับ กิ จ กรรม
มากมายในหมู่บา้ นที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก จากนั้นนาท่ านเยี่ยม
ชม “ฟาร์ มกลางเรนเดียร์ ” Reindeer Farm จิบชาเบอร์ รี่อ่ ุน ๆ ชาขึน้ ชื่ อ
ของดินแดนแถบนี้ ก่อนนาท่านชมฟาร์ มกวางเรนเดียร์ สัตว์ข้ ึนชื่ อของ
ฟิ นแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมื องที่ มกั เลี้ ยงไว้ใช้งานในเขต
หนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู ้และ นาท่านเล่นรถเลื่อนที่ลากโดย
กวางเรนเดียร์ อย่างสนุกสนาน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :

SANTA CLAUS HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง

21.00

น าท่ า น ตามล่ า หาแสงเหนื อ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติที่จ ะปรากฏในตอนกลางคื น ยามที่ท้องฟ้ าโปร่ ง ในช่ วงหน้ าหนาวเท่ านั้ น ซึ่ งแสงออโรร่ า (Aurora
borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสี เขียวที่พ าดผานท้ องฟ้ ายามค่่ าคื น *** การพบเห็นปรากฏการณ์ แสงเหนื อ เป็ น
ปรากฏการณ์ ทาง ธรรมชาติไม่ สามารถกาหนดหรื อทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะได้ เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
เป็ นสั าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม ***

วันอังคารที่ 14 เม.ย.63(6) โรวาเนียมิ – เมืองเคมิ – ล่องเรื อตัดนา้ แข็ง
The Arctic Ice breaker – ว่ายนา้ ในทะเลบอทเนีย – โรวาเนียมิ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องเคมิ เมื องแห่ งท่ าเรื อในฤดูหนาว นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อ นาท่ าน สั มผัสประสบการณ์ อัน
แปลกใหม่ กับ การโดยสารไปบน “เรื อตัด น้าแข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker เรื อตัดน้ าแข็งล าเดี ยวที่ เปิ ด
โอกาส ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมเรื อจะวิง่ ไปบนน้ าแข็งที่ปกปิ ดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ าหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วย
โปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่ งเป็ นเรื อตัดน้ าแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟิ นแลนด์ เรื อลานี้จะ
ทาให้น้ าแข็งแตกเป็ นช่องทางเพื่อการเดินเรื อสิ นค้าในช่วงฤดูหนาว เรื อจอดค้างบนน้ าแข็งกลางทะเล

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มีเวลาให้ ท่านได้ ลงมาเดินเล่ นหรื อถ่ ายรู ปบนทะเลนา้ แข็งบอลติคหรื อทดลองสวมชุ ดชู ชีพพิเศษที่ทาขึน้ เพื่อใช้ ใน
การลอยตัวใน ทะเลน้าแข็ง ที่มีอุณหภู มิต่ากว่ าศู นย์ องศา ได้ อย่ างจุ ใจ พร้อมรับประกาศนี ยบัตรที่ระลึกการมา
เยือนเรื อตัดน้ าแข็ง นาท่านเข้ าชมภายใน Snow Experience 365

ชมบาร์และภัตตาคารน้ าแข็ง ซึ่งเปิ ดบริ การตลอดทั้งปี Snow Experience
365 ภายในจะมีประติมากรรมน้ าแข็งที่ น่าทึ่ง ท่านเพลิ ดเพลิ นกับรสชาติ ที่

ค่า

เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องเมนู Snow & Ice Tasting โต๊ะ อาหารน้ าแข็ งที่ ล้อมรอบ
ด้วยรู ปปั้ นที่ สวยงามที่ทาจากน้ าแข็ง แก้วน้ าแข็งที่ทาด้วยมื อในอุณหภูมิ -5
องศาเซลเซี ยสแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน”
จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ เมืองโรวาเนียมี่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
SANTA CLAUS HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันพุธที่ 15 เม.ย.63(7) โรวาเนียมี่ - ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี้ – นั่งเลื่อนสุ นัขฮัสกี้ – เลวี
พัก GOLDEN CROWN – LEVI IGLUT (GLASS IGLOO) IGGLOO)
เช้ า

ค่า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดิ นทางเข้าชม “ฟาร์ ม สุ นัขฮั ส กี”้ ชมความน่ ารั ก ของสุ นั ข
พันธุ์ ไซบีเรี ยน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่ อง และเป็ นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็ น
สุ นัขพันธุ์พ้ืนเมืองที่ มกั เลี้ ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ ท่านได้ สัมผัส
ประสบการณ์ อันแปลกใหม่ กับการทดลองซิ่ งรถเลื่อนเทียมสุ นัขฮัสกี้ ที่มี
ไว้บริการภายในฟาร์ ม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมื องเลวี นาท่ านเข้ า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่ งทุกห้ องที่พัก เป็ น
กระจก ท าให้ท่ านรู ้ สึ ก เสมื อนนอนอยู่ท่ ามกลางธรรมชาติ จริ งๆ หากโชคดี ท่ านจะได้เห็ น ความสวยงามของ
ลาแสง ออโรร่ า Aurora ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิ ดขึ้นเฉพาะช่ วงฤดู หนาวในบริ เวณขั้วโลกเท่านั้น มี
เวลาให้ ท่านเดินเล่น และทากิจกรรมภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

GOLDEN CROWN , LEVI IGLUT (GLASS IGLOO) 100%

***

ห้ องพักแบบกระจก Glass Igloo มีจานวนจากัด บริ ษัทฯ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่ นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้ จัดและสารองห้ องพัก Glass Igloo ให้
ลูกค้ ามาตลอดทุ กปี ทุกท่ านประทับใจกับการเข้ าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้ องพักมีระบบปรั บอากาศ ให้ ความอบอุ่น อย่ างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่
ประมาณ 20 – 25 องศา ท่ านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้ จริง ท่ านสามารถใช้ บริการเซาว์น่าของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่

เทีย่ ง
บ่ าย

วันพฤหัสฯที่ 16 เม.ย.63(8)
เช้ า
14.10
15.25
17.30

เลวี – โรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ เดินทางกลับ

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
ได้เวลาสมควร นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมี่ // เดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ ากลับสู่ เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เทีย่ วบินที่ AY534
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ นาท่านต่อเครื่ องสู่ กรุ งเทพฯ
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ สุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ Finn Air เทีย่ วบินที่ AY141

วันศุกร์ ที่ 17 เม.ย.63(9) สนามบินสุ วรรณภูมิ
07.15

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

*** หมายเหตุ...

โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดิ นทาง โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู ้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ เมื่อท่านทาการจองและชาระเงินมัดจาแล้ว บริ ษทั ฯ ถื อว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขของทางบริ ษทั ฯ แล้ว

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

09-17 เม.ย. 2563

139,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

139,900

135,900

34,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุ งเทพฯ (และไฟล์ภายในประเทศ)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรื อการประชุมต่างๆ อัน
เป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ชึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณี ท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม
ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานบริ กร ระหว่างการท่องเที่ยวในยุโรป

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริ การ)
***สายการบินฟิ นน์ แอร์ จากัดกระเป๋าที่ใช้ โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ เพียง 1 ชิ้นเท่ านั้น น้าหนักไม่ เกิน 23 กิโลกรัม (สู งไม่ เกิน 158 เซนติเมตร) และ
กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง 1 ชิ้น นา้ หนักไม่ เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่ เกิน 45 x 25 เซนติเมตร) ****

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
❖

❖
❖

❖

กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่
ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

❖

เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
• ทางบริษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อ เมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดิ นทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ น วีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุ โรป ทางสถานทู ตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่ านที่ มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
• กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบิน ที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญ ในการยื่นวีซ่ า หากท่ านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับการต่ อรองระหว่ างบริษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมทีพ่ ักต่ างประเทศ
เพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่ า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ ชื่อแต่ ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

